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พระราชบัญญัติ 
คุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

เป็นปีที่  ๖๘  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค   
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงตาม

มาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๑/๑)  และ  (๑/๒)  ของมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
“(๑/๑)  ไกล่เกล่ียหรือประนีประนอมข้อพิพาทเก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามที่

ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจตกลงกันก่อนมีการฟ้องคดีต่อศาล  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๑/๒ )  ส่งเสริม  พัฒนา  และสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนด” 
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มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  ดําเนินการเก่ียวกับสินค้าหรือบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคตามมาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  
หรือมาตรา  ๓๘  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความใน  (๘)  ของมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“(๘)  รับรองสมาคมและมูลนิธิตามมาตรา  ๔๐” 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๓๖  เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว่าสินค้าใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค  คณะกรรมการ 

มีอํานาจออกคําส่ังให้ผู้ประกอบธุรกิจดําเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้านั้น  ถ้าผู้ประกอบธุรกิจ 
ไม่ดําเนินการทดสอบหรือพิสูจน์สินค้าหรือดําเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  คณะกรรมการจะจัดให้มี
การทดสอบหรือพิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้  ในกรณีจําเป็นและเร่งด่วน  คณะกรรมการ
อาจออกคําส่ังห้ามขายสินค้านั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบหรือพสูิจน์สินค้านั้น 

ในกรณีที่ผลการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าสินค้านั้นอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค  และไม่อาจป้องกัน
อันตรายที่จะเกิดจากสินค้านั้นได้โดยการกําหนดฉลากตามมาตรา  ๓๐  หรือตามกฎหมายอ่ืน  ให้คณะกรรมการ
มีอํานาจออกคําส่ังอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้านั้น 
(๒) ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดเก็บสินค้าที่ยังไม่ได้จําหน่ายแก่ผู้บริโภคกลับคืน  หรือเรียกคืนสินค้า

จากผู้บริโภค 
(๓) ให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไข  เปล่ียนแปลง  หรือปรับปรุงสินค้านั้นไม่ให้เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค  

หรือเปล่ียนสินค้าหรือชดใช้ราคาสินค้าให้แก่ผู้บริโภค 
(๔) ให้ผู้ประกอบธุรกิจซ่ึงเป็นผู้ส่ังหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรจัดส่งสินค้านั้นกลับคืนออก

นอกราชอาณาจักร 
(๕) ให้ผู้ประกอบธุรกิจทําลายสินค้านั้น   
(๖) ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศ  แจ้ง  หรือโฆษณาข่าวสารเก่ียวกับอันตรายของสินค้านั้น 

ให้ผู้บริโภคทราบ  หรือเก่ียวกับการดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)   
ให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคสอง   
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้  สินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค  หมายความว่า  สินค้าที่อาจ

ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  สุขภาพ  อนามัย  หรือจิตใจของผู้บริโภค 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการดําเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม  ให้เป็นไปตาม

ประกาศของคณะกรรมการ  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คําส่ังตามมาตรานี้  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
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มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บรโิภค  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา  ๓๗  ในกรณีที่คณะกรรมการมีคําส่ังตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  (๒)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  
แต่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามคําส่ังดังกล่าว  ให้คณะกรรมการมีอํานาจจัดให้มีการดําเนินการแทน 
ผู้ประกอบธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 

มาตรา  ๓๘  เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว่าบริการใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค  คณะกรรมการ 
มีอํานาจออกคําส่ังให้ผู้ประกอบธุรกิจดําเนินการทดสอบหรือพิสูจน์บริการนั้น  ถ้าผู้ประกอบธุรกิจ 
ไม่ดําเนินการทดสอบหรือพิสูจน์บริการหรือดําเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  คณะกรรมการ 
จะจัดให้มีการทดสอบหรือพิสูจน์โดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายก็ได้  ในกรณีจําเป็นและเร่งด่วน  
คณะกรรมการอาจออกคําส่ังห้ามให้บริการนั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการทดสอบหรือพิสูจน์
บริการนั้น 

ในกรณีที่ผลการทดสอบหรือพิสูจน์ปรากฏว่าบริการใดอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค  ให้คณะกรรมการ
มีอํานาจออกคําส่ังอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ผู้ประกอบธุรกิจปิดประกาศ  แจ้ง  หรือโฆษณาข่าวสารเก่ียวกับอันตรายของการบริการนั้น
ให้ผู้บริโภคทราบ  หรือเก่ียวกับการดําเนินการตาม  (๒)  หรือ  (๓) 

(๒) ให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไข  เปล่ียนแปลง  หรือปรับปรุงวิธีการให้บริการไม่ให้เป็นอันตราย 
แก่ผู้บริโภค  หรือชดใช้ค่าบริการให้แก่ผู้บริโภค 

(๓) ห้ามผู้ประกอบธุรกิจให้บริการนั้น 
ให้ผู้ประกอบธุรกิจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคสอง 
ในกรณีที่คณะกรรมการมีคําส่ังตามวรรคสอง  (๑)  แต่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ปฏิบัติตามคําส่ังดังกล่าว  

ให้คณะกรรมการมีอํานาจจัดให้มีการดําเนินการแทนผู้ประกอบธุรกิจโดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้  บริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค  หมายความว่า  บริการที่อาจ

ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  สุขภาพ  อนามัย  หรือจิตใจของผู้บริโภค 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการดําเนินการตามวรรคสองและวรรคสาม  ให้เป็นไปตามประกาศ

ของคณะกรรมการ  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
คําส่ังตามมาตรานี้  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๔๐  สมาคมและมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือต่อต้านการแข่งขัน

อันไม่เป็นธรรมทางการค้า  และข้อบังคับของสมาคมและมูลนิธิดังกล่าวในส่วนที่เก่ียวกับคณะกรรมการ  
สมาชิก  และวิธีการดําเนินการของสมาคมและมูลนิธิเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  สมาคมและ
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มูลนิธินั้นอาจยื่นคําขอให้คณะกรรมการรับรองเพื่อให้สมาคมและมูลนิธินั้นมีสิทธิและอํานาจฟ้องตาม
มาตรา  ๔๑  ได้ 

สมาคมหรือมูลนิธิที่คณะกรรมการรับรองตามวรรคหนึ่ง  ให้มีอายุคราวละสองปีนับแต่วันที่รับ
การรับรอง 

การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การรับรองสมาคมและมูลนิธิตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา  ๔๑  ในการดําเนินคดีที่เก่ียวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค  ให้สมาคมหรือมูลนิธิ 

ที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา  ๔๐  มีสิทธิฟ้องคดีแพ่ง  คดีอาญา  และดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ  
ในคดีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยส่วนรวมตามลักษณะหรือประเภทคดีที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดได้  และให้มีอํานาจฟ้องเรียกทรัพย์สินและค่าเสียหายแทนผู้บริโภคได้  ถ้ามีหนังสือมอบหมาย
ให้เรียกทรัพย์สินและค่าเสียหายแทนจากผู้บริโภคดังกล่าว 

ในการดําเนินคดีในศาล  มิให้สมาคมและมูลนิธิถอนฟ้อง  เว้นแต่ศาลจะอนุญาตเม่ือศาลเห็นว่า
การถอนฟ้องนั้นไม่เป็นผลเสียต่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวม  สําหรับคดีแพ่งเก่ียวกับการเรียกทรัพย์สิน
หรือค่าเสียหายแทนผู้บริโภค  การถอนฟ้องหรือการพิพากษาในกรณีที่คู่ความตกลงหรือประนีประนอม
ยอมความกัน  จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของผู้บริโภคผู้มอบหมายให้เรียกทรัพย์สินหรือค่าเสียหายแทน  
แล้วแต่กรณี  มาแสดงต่อศาลด้วย 

มาตรา  ๔๒  นอกจากต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และ
กฎหมายอ่ืนแล้ว  สมาคมและมูลนิธิที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา  ๔๐  ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

เม่ือปรากฏว่าสมาคมหรือมูลนิธิใดที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา  ๔๐  ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง  หรือมีพฤติการณ์ปรากฏว่าได้ดําเนินการฟ้องคดีโดยไม่สุจริต   
ให้คณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนการรับรองสมาคมหรือมูลนิธินั้นได้ 

สมาคมหรือมูลนิธิใดที่ถูกเพิกถอนตามวรรคสอง  คณะกรรมการอาจไม่ให้การรับรองตาม 
มาตรา  ๔๐  อีกก็ได้ 

การเพิกถอนการรับรองสมาคมหรือมูลนิธิตามวรรคสอง  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา  ๕๖  ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนคําส่ังของคณะกรรมการซ่ึงส่ังห้ามขายสินค้าเป็นการชั่วคราว

ตามมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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ถ้าผู้ประกอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือเป็นผู้ส่ังหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย  
หรือการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตราย  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  
พ.ศ.  ๒๕๒๒   

“มาตรา  ๕๖/๑  ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดฝ่าฝืนคําส่ังของคณะกรรมการซ่ึงส่ังห้ามให้บริการเป็นการชั่วคราว
ตามมาตรา  ๓๘  วรรคหนึ่ง  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา  ๓๘  วรรคสอง  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําส่ังตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตราย  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๖๐  ผู้ใดโดยเจตนาทุจริต  ใช้  จ้าง  วาน  ยุยง  หรือดําเนินการให้สมาคมหรือมูลนิธิ 
ที่คณะกรรมการรับรองตามมาตรา  ๔๐  ฟ้องร้องผู้ประกอบธุรกิจคนใดเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อศาล  
เพื่อกล่ันแกล้งผู้ประกอบธุรกิจนั้นให้ได้รับความเสียหาย  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
ในปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติชัดเจนที่จะให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทําหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอม 
ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคอันจะเป็นการช่วยลดปริมาณคดีที่จะไปสู่ศาลได้  และสําหรับ
มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคน้ัน  แม้จะมีบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าที่อาจเป็นอันตราย 
แก่ผู้บริโภคก็ตาม  แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองทางด้านบริการท่ีอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคซึ่งสมควรมี
มาตรการคุ้มครองเช่นกนั  นอกจากน้ัน  สมควรกําหนดใหม้ีมาตรการคุ้มครองผูบ้ริโภคเกีย่วกับการใหผู้ป้ระกอบธุรกิจ
จัดเก็บหรือเรียกคืนสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค  และให้มูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรอง 
มีสิทธิในการดําเนินคดีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเช่นเดียวกับสมาคม  ซึ่งจะเป็นการขยายการคุ้มครองผู้บริโภค 
โดยภาคเอกชนด้วย  สมควรแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผูบ้ริโภคให้มปีระสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพิ่มข้ึนจากกฎหมายปัจจุบัน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 


